
„Wychowanie jest sprawą serca” św. Jan Bosko 

 

 

Szanowni Dyrektorzy, Pedagodzy i Nauczyciele Wychowawcy, 

 
 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w  trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży mamy dla 

Państwa propozycję: 

Ogłaszamy konkurs „WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA” skierowany do szkół z terenu Gminy 

Kolbuszowa dotyczący przygotowania przez pedagogów lub chętnych nauczycieli wychowawców 

scenariusza godziny wychowawczej dotyczącego wychowywania do wartości i postaw chroniących 

relacje międzyludzkie. 

Zależy nam, aby uczniowie umieli odróżnić to, co dobre i uczciwe, od tego, co złe z moralnego punktu 

widzenia. Poznając wartości młody człowiek kształtuje swój charakter, który pozwoli w przyszłości 

oprzeć się negatywnym wpływom. Wartości przynoszą pożytek zarówno tym, którzy je stosują, jak i 

tym, wobec których są stosowane. Kształtują dobrych ludzi i lepsze życie. 

 

Dlatego prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie swego uczestnictwa  drogą mailową do 

25 września. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 Regionalna Fundacja Rozwoju SERCE 

 

 

 

Zasady  konkursu „WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA” 

I Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, ul. Handlowa 2a,  
36-100 Kolbuszowa, Tel.172274005. 
 
2. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji wychowawczej bądź dodatkowych zajęć 
wzbogacający tradycyjny program nauczania o zagadnienia dotyczące wartości moralnych 
istotnych dla rozwoju człowieka. W scenariuszu  powinny być wyraźnie nazwane i wyjaśnione 
wybrane wartości, na których oparty jest system wychowawczy. 
 

II Cele konkursu 

1. Kształtowanie w młodym człowieku systemu i hierarchii wartości. 

2. Rozwijanie wewnętrznej niezależności i indywidualności. 



3. Dokonywania wyboru i rozumienia pojęć dobra i zła, uwrażliwianie na piękno i dobro. 

4. Odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego, co szkodzi i niszczy rozwój człowieka 

i więzi z innymi ludźmi. 

5. Promowanie dobrych praktyk. 

III Uczestnictwo w Konkursie 
 
1. Konkurs zorganizowany jest dla pedagogów oraz nauczycieli szkół podstawowych,                     
gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kolbuszowa. 
2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu jeden scenariusz. 
 
IV Wymagania dotyczące scenariusza 
 
1. Zgłoszony do konkursu scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. 
2. Pedagog/ nauczyciel zgłaszający scenariusz jest jego autorem. 
3.  Scenariusz powinien zawierać tematykę wychowania zgodną z systemem wartości 
moralnych. 
4.  Scenariusz przeznaczony powinien być na jedną jednostkę lekcyjną (45 min.). 
 
V Termin konkursu 
 
1. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać drogą e -mailową do 25.09.2015 r. 
2.  Scenariusze można nadsyłać drogą e- mailową do 15.10.2015r. 
 
VI Nagrody 
 
1. Ufundowane zostaną nagrody główne w wysokości 1000 zł w czterech kategoriach: 
I.Szkoła podstawowa klasy 1-3,  
II. Szkoła podstawowa klasy 4-6 
III. Gimnazjum  
IV.Szkoła ponadgimnazjalna. 
 O jej przeznaczeniu zadecyduje autor wyróżnionego scenariusza wraz z Dyrektorem szkoły. 
2. Dodatkowo dla wyróżnionych prac przewidziane są nagrody w postaci  zestawów książek. 
 
VII Postanowienia końcowe 
 
1.  Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje powyższe zasady konkursu.  
2. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie jego scenariusza innym szkołom oraz   
zamieszczenie na stronie internetowej organizatora. 
3. W przypadku zbyt małej frekwencji uczestników konkursu organizator zastrzega sobie 
prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 

Za realizację konkursu odpowiedzialna jest Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”: 

Tel.: 17 2274 005, 693377099, e-mail: fundacja_serce@op.pl , fundacja@fundacjaserce.org 


